
   
Annonsbeställning: 076-810 84 38, 065074 13 45  
andreas@spanskavillan.com   n www.stockapublishing.com   

GladaHudikbladet
Information & annonser till alla hushåll i Hudiksvall, Enånger, Forsa, Iggesund, Njutånger och Näsviken

Nästa nummer:         Manusstopp:16/12 4/12 Nr 104 11 november 

2019

Dränering

Husgrund

SNÖRÖJNING

Tomtplanering

Avlopp

Alla dagar  0650-59 50 50 · Norra Industriv. 13, 824 34 Hudiksvall
www.stamnas.se · info@stamnas.se     Stamnäs Entreprenad

Plogning

Sandning

Bortforsling av snö

Takskottning

Samt mycket mer inom markentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert!
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Aukotriserat
VVS-företag

Björn Löfstrand
070-361 25 29
bjorn@lofstrandsror.se

Mattias Magnusson 072-234 91 12
VVS-service 070-292 95 78
www.lofstrandsror.se

Bergvärme

Jordvärme

Golvvärme

Solvärme

Kök & badrum

Grundvattenvärme

Vedpannor

Lev billigare!
Gränslös värme...

Plyfa Plywood AB, i Hassela, 
är en fanerindustri som svarvar 
grov gran och försörjer stora 
delar av Europas parkettindustri 
med högkvalitativ granfaner. 

SKOGSÄGARE!

Låt dina granar bli faner.
Då tjänar ni mer!
Låter det intressant?
Sök en virkesinköpare som handlar med Plyfa!

plyfa.se

Funderar du på att 
sälja din bostad?
Kontakta mig, jag har 10 års erfarenhet av branschen!
070-694 30 28 · asa@maklartorget.com · maklartorget.com

Kundomdömen hittar

du på min hemsida!

Ortopediska sulor
 

kan avhjälpa problem i fötter, knän, rygg, mm.
 

Vi utför fotanalys, utprovning, tillverkning/tillpassning.
Det hela tar cirka en timme, 

och du får med dig de färdiga sulorna.och du får med dig de färdiga sulorna.
Sulorna är tunna och smidiga.

 

Frågor och tidsbeställning 070-530 79 18
Välkommen till Fotsupport i Hudiksvall

Norlins Elektriska
Installation och Service

Patrik: 070-688 64 07

patrik.norlin@telia.com
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BESVÄRLIGA TRÄD?
Kontakta Hälsinge A.T.F. för experthjälp

Vi hjälper dig med
• Fällning och beskärning
• Bortforsling av grenar och virke
• Manuell avverkning/gallring & röjning
• Stubbfräsning
• Trädgårdsskötsel

072-559 61 27
www.halsingeatf.se

3 FÖR 1
Få tre par glasögon 

till priset av ett

Bara hos Direkt Optik
• Köp ett par glasögon och få två par extra  
 helt kostnadsfritt
• Välj fritt ur hela vårt ordinarie sortiment
• Behåll alla själv eller dela med en kompis
• Gäller alla slipningar och behandlingar
• Kvalitetsglas i alla par
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BEHÅLL ALLA SJÄLV 
ELLER DELA 

MED EN KOMPIS

DELBETALA 
KÖP IDAG - BÖRJA BETALA NÄSTA MÅNAD
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Gäller ej med andra checkar eller  
kuponger. Endast en check per  
köptillfälle.

VÄRDECHECK SYNUNDERSÖKNING
Ta med värdechecken så bjuder vi på en synundersökning  
vid köp av kompletta glasögon i erbjudandet 3 för 1.

400:-Gäller t o m 30/11 2019

Gävle, Norra Kungsgatan 1, tel 026-12 82 20, vard 9.30-18, lör 10-15 gavle@direktoptik.com
Hudiksvall, Västra Tullgatan 11, tel 0650- 41 65 65, vard 9.30-18, lör 10-15

hudiksvall@direktoptik.comthisab@telia.com   www.thmaskiner.se

Industrivägen Strömsbruk  Tel: 0650-74 02 15  070-217 82 92

Vi har det som behövs för:
• Gräv
• Schakt
• Avloppsanläggningar
• Anläggning av vägar
• Transporter 
• Lyftarbete
• Rivning
• Sopning av vägar/gator

Ring: 070-217 82 92

STRÄNGS
REDOVISNINGSBYRÅ
URBAN STRÄNG
Redovisningskonsult

Hudiksvallsvägen 18
824 95 Strömsbruk

Tel: 072-570 71 57 
www.strangfinans.com

20 ÅRS ERFARENHET BORGAR  
FÖR KVALITET
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FÖNSTERKAMPANJ
25% RABATT PÅ FÖNSTER
GÄLLER VID KÖP AV MINST 3 ENHETER

Vi är även återförsäljare för: Nivekos pool-
sortiment & American Whirlpool Spa bad  

Julöppet 
i vår butik i Jättendal

23 november - 22 december
Lör-Sön kl.11-15

Rabattkupong
10%

Gäller i vår butik i Jättendal
t.o.m. 22/12 -19 mot 

uppvisande av kupongen.

Info: 070-333 44 46
Fröstengatan 3, 
Jättendal

Julklappar
Julgodis
Julbröd

Café

Glögg &
Pepparkakor

Juliga 
produkter
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JULBORD MED 
UNDERHÅLLNING

THE LEGENDS
C H R I S T M A S  S H O W

BOKA PÅ: 0653-150 77 eller 
INFO@SVANBACKEN.SE 

SVANBACKEN.SE 

JOHANNESBERG 51, DELSBO

KOM OCH NJUT AV EN HÄRLIG TRERÄTTERS SUPÉ 
& UNDERHÅLLNING NÄR ”THE LEGENDS” KOMMER 

TILL SVANBACKEN DEN 13 OCH 14 DECEMBER

Förrätt: Sallad på hummerkött, 
räkor och lantchips toppas med 
regnbågsrom, gräddfil och lök

Varmrätt: Vitlöksstekt oxfilé med 
svartpepparsås, serveras med 

höstprimörer och cheddargratin-
erad potatis med rökt sidfläsk

Efterrätt: Cheesecake med smak 
av citrusfrukter och mynta

Pris: 749 kr
Dryckespaket säljes separat.

Vi bjuder på en välkomstdrink med tilltugg vid entrén.

Med utsålda konserthus - inte bara i Sverige - står nu The Legends redo med sin julshow. 
De bästa hitsen tillsammans med mycket humor och spännande julinslag är att vänta - 

i Sveriges utan tvekan populäraste nostalgiföreställning; The Legends!

Elvis Presley 
(Paul Larcombe)

Jerry Lee Lewis
(Jerry Carlson)

Roy Orbison 
(Johnny Duvert)SKIVAKTUELLA

CORROSIVE SWEDEN
METALLICA TRIBUTEBANDET
SAD BUT TRUE

VI SER FRAM EMOT ELAKA GITARRIFF, 
SMATTRANDE KAGGAR OCH MÅNGA ÖL I BAREN 

ROCK ON!

9 NOVEMBER 21.00-01.00

HÅRDROCKSKVÄLL 
PÅ SVANBACKEN!

INFO: 0653-150 77 eller 
INFO@SVANBACKEN.SE 

SVANBACKEN.SE 

JOHANNESBERG 51, DELSBO

ENTRÉ 195 KR · 18 ÅRS GRÄNS
FÖRKÖP PÅ CAPRICORN I DELSBO & 
SVANBACKEN HOTELL & KONFERENS

Städning & flytt-hjälp
i  n o r r a  H ä l s i n g l a n d ®

0650 – 300 10

Städning & flytt-hjälp
i  n o r r a  H ä l s i n g l a n d ®

0650 – 300 10

Städning & flytt-hjälp
i  n o r r a  H ä l s i n g l a n d ®

0650 – 300 10

BILLY HEIL MANAGEMENT presenterar:

Fullständig turnéplan på www.ijuletid.se

ijuletid

8 dec Jättendals kyrka kl. 18.00   
Förköp: Nordanstigs Turistbyrå, Hudiksvalls Turistbyrå,
             www.juliusbiljettservice.se tfn 0775 700 400 
Harmånger och Jättendals kyrkokörer medverkar
Även 10 dec Elimkyrkan i Sundsvall

Hairy Tales, M.P.A.C.

Cirkus/Clown. Nycirkus/StreetArt. Performance.
Håret på min kropp är min historia. Jag och mitt hår. En identitetsfråga? 
Biologiskt hår. Genetiskt hår. Generande hår. Attraktion. Provokation. Vad väljer 
jag och vad är valt åt mig? Vad är historien bakom varje borttaget hår? 
Makt och hår. Hårpolitik! Håriga politiker. Hur tolkar du mitt hår? Hårhistoria. 

Vad är din historia? Låt oss frisera! Med föreställningen belyser M.P.A.C. konfliktfyllda, ibland känsliga och 
provocerande frågor om människans relation till hår, både sitt eget och andras. Producent: Patricia Franke.
Samarrangeras med Kultureffekten - Vi Unga, med stöd av Kulturförvaltningen.

Plats: Kulturhuset Glada Hudik   När: Tisdag 12/11 kl. 19.00   
Biljetter: Ordinarie 180 kr, med Scenpass 150 kr, t.o.m. 25 år 80 kr.
Säljes på Tickster.com och i entrén en timme före föreställningen.

Den samtida dansens historia 
på 75 minuter
En föreläsning med Martin Forsberg, Norrdans chef, 
om "den samtida dansens historia".

Plats: Kulturhuset Glada Hudik   När: Onsdag 13/11 kl. 19.00   
Gratis inträde!

Proxy, Norrdans

Dans. En explosion av mänsklig närvaro och kommunikation!
Proxy är ett verk som vill närma sig. Ett verk om närhet och närvaro. Proxy 
har ett trängande behov av att kommunicera och vara i dig nära. Verket 
undersöker kroppens semantik och (o)förmåga att förmedla ett språk. Proxy 
producerar närvaro och påkallar moment av NU, likt ilningar.

Plats: Kulturhuset Glada Hudik   När: Torsdag 14/11 kl. 19.00   
Biljetter: Ordinarie 180 kr, med Scenpass 150 kr, t.o.m. 25 år 80 kr.
Säljes på Tickster.com och i entrén en timme före föreställningen.

Förvandlingen, Folkteatern Gävleborg

Klassiker. Teater.
En berättelse med humor och svärta, fritt efter Franz Kafka.
När Gregor Samsa vaknade en morgon ur sina oroliga drömmar fann han 
sig liggande i sängen förvandlad till en jättelik insekt. Med de orden börjar 
Franz Kafka sin klassiska berättelse om familjen Samsas olyckliga öde. Vad 

har egentligen hänt med Gregor? Vad har han blivit och varför? Och vad händer med mig när de i min 
närhet förvandlas till något jag inte längre känner igen?

Bokcirkel på Hudiksvalls Bibliotek Tisdag 19/11 kl. 19.00.
Här diskuterar vi boken Förvandlingen av Franz Kafka inför föreställningen som bygger på boken. 
Gratis och vi bjuder på fika! Anmälan senast 18/11. Scenpassrabatt till föreställningen!

Plats: Kulturhuset Glada Hudik   När: Onsdag 27/11 kl. 19.00   
Biljetter: Ordinarie 150 kr, med Scenpass 120 kr, t.o.m. 25 år 80 kr.
Säljes på Tickster.com och i entrén en timme före föreställningen.

Den sårade divan, Folkteatern Gävleborg

Teater - Urpremiär!
I Den sårade Divan – en dramatisering utifrån Karin Johannissons 
omvälvande bok, får vi följa tre geniala konstnärer före sin tid – Ag-
nes von Krusenstjerna, Nelly Sachs och Sigrid Hjertén – alla konstnärer 
och födda i slutet av 1800-talet. Alla tre med perioder av mycket svår 

ångest. Men till skillnad från de flesta kvinnor med psykiatrisk diagnos under 1900-talets första hälft fick 
de behålla sin professionella identitet genom livet. Alla tre vistades kortare eller längre tid på Beckom-
berga mentalsjukhus men kunde där ägna sig åt sin konst. - Om konstens villkor på liv och död.

Plats: Hudiksvalls Teater   När: Lördag 7/12 kl. 15.00   
Biljetter: Ordinarie 280 kr, med Scenpass 250 kr, t.o.m. 25 år 80 kr.
Säljes på Tickster.com och i entrén en timme före föreställningen.

Scenkonst Hudiksvalls 
Vårprogram 2017

Scenkonst Hudiksvall
Stationsgatan 7
820 60 Delsbo

scenkonst@dellenkultur.nu

Scenkonst Hudiksvalls 
Vårprogram 2017

Scenkonst Hudiksvall
Stationsgatan 7
820 60 Delsbo

scenkonst@dellenkultur.nu

Scenkonst Hudiksvall - en del av Riksteatern • Adress: Stationsg. 7, 824 43 Delsbo
scenkonst@dellenkultur.nu • hudiksvall.riksteatern.se

Med reservation för ev. tryckfel eller slutförsäljning

Foto: Eli Sverlander



Monterat & Klart 
till fast pris!

AB Bilteknik
Södra infarten, Hudiksvall
Tel 0650-54 07 00
info@abbilteknik.se
www.abbilteknik.se

Erbjudanden och rabatter gäller t.o.m. 29/2-2020 eller så långt lagret räcker. Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter. Vi reserverar oss för eventuella 
tryckfel. Delbetalning gäller endast med Mekonomens svarta kort och priserna avser 4 månader utan ränta och avgifter. Mer information se villkor på mekonomen.se

Vi utför service du tycker om, till priser du älskar!

Vi servar & reparerar alla bilmärken!

Vinterdäck
Dubbdäck, 4 st, 15 tum 

195/65  från  3.900:-
Delbetala 4 månader 975:-/mån

Dubbdäck, 4 st, 16 tum 
205/55  från  4.000:-

Delbetala 4 månader 1.000:-/mån

Vi har

Däckhotell

Motor-
värmare
DEFA motorvärmare 

inkl. kupéuttag  5.499:-
Delbetala 4 månader 1.375:-/mån

Passar detta din bil? Kontakta 
Mekonomen Direkt på 0771-72 00 00 

eller se mekonomen.se/varmbil

Extraljus
3st. Halogen-extraljus 

 4.999:-
Delbetala 4 månader 1.250:-/mån

Ljusramp LED
 från 4.899:-

Delbetala 4 månader 1.225:-/mån

Vissa bilar behöver en så kallad 
CANbus-ledningssats. Den finns 

att köpa till för 1.195:-

Vi 
släcker 

dina 2:or

10039
ISO/IEC 17020 (C)

GRÖN VERKSTAD 10039
ISO/IEC 17020 (C)

GRÖN VERKSTAD

Vi har 

Lånebilar    

Lånecyklar    

Däckhotell
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Du har chans att vinna en Trisslott!

Pris veckostäd 200:-/tim (Pensionärer 187:50 /tim) 
Övrig städning 225:-/tim  

I priset ingår moms och rutavdrag.  

Hälsningar,  Petra, Anna-Karin, Ellen och Mark

Tel: 072-060 57 20       

Städpatrullen

Händiga killarna

facebook.com/stadpatrullen

• Hushållsnära tjänster • Veckostäd  • Fönsterputs   

• Flyttstäd • Företagsstäd

• Mindre snickerijobb • Vaktmästarjobb  • Trädgårdsskötsel m.m.

Pris: 400:-/tim inkl. moms. 
Efter RUT avdrag 200:-/tim. Efter ROT avdrag 280 kr/tim.

Hälsningar,  Hans & Theo

Vill du veta vilka andra hushållsnära tjänster vi kan hjälpa dig 
med? Ta kontakt med oss!

Tel: 072-060 57 20       

NU
MEDRUT!

Dellen-
Arboristen

Säker fällning 
och beskärning 

av dina träd

Erfaren certifierad 
klättrande arborist

Laurent Warin
0736 904 804

dellenarboristen.se

U
tgivare: Stocka Publishing AB, Strandvägen 33 824 96 Stocka       Tryck: Sib-Tryck H

olding AB | 2019-10-31        G
ruppförsändelse till hushåll.       För frågor om

 distribution, kontakta Svensk D
irektreklam

  0650-59 09 90



WWW.POLARISSVERIGE.COM

* Erbjudande inkl. moms. Gäller alla Sportsman-modeller terräng och traktor (ej barnmaskiner). Monteringskostnader kan tillkomma. Vi reserverar oss för  
slutförsäljning, tryckfel och prisjusteringar.  Kan inte kombineras med andra erbjudanden. Gäller så långt lagret räcker dock som längst till 31/12-2019.
Pris Sportsman 570 från 84.875:- inkl moms.

VINSCH • PLOGFÄSTE • PLOGRAM • PLOGBLAD

KÖP EN SPORTSMAN OCH FÅ ETT  
POLARIS PLOW-KIT PÅ KÖPET*

PLOWER
POWER!

12.000:-SPARA
UPP TILL

Återförsäljare för 
husbilar och       

tillbehör

HÄLSINGLANDS  STÖRSTA 
RIDSPORTBUTIK!

HÄLSINGLANDS  STÖRSTA 
RIDSPORTBUTIK!

STORT URVAL 

REFLEXTÄCKEN
FLERA FÄRGER

STORT URVAL 

REFLEXTÄCKEN
FLERA FÄRGER

KOM IN & KIKA PÅ 
POLARIS MODELLER 

FÖR 2020
STORT UTBUD AV BEG. FRÅN 30 000:-

Släpvagn
inför vintern

Vi har snöslungan 
  för dina behov!

Öppettider
Vardagar 07.00-17.30
Lördagar 10.00-14.00

0650-54 34 34
www.xyzmaskin.se
Hallstaåsv. 37, H-VALL
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Delsbo 0653-108 95 Sunnansjöv. 3, Delsbo  ·  Hudiksvall 0650-167 90 Norra Industriv. 2, Hudiksvall www.dackab.se

BANNER POWER BULL
STARTBATTERIER 

Hos oss kan du köpa

Bilbatterier som klarar vinterkylan. 
Kom in till oss för tips och råd!

Delbetala med Euromasterkortet!
Vi hjälper dig med ansökan

14 Tryckdatum | 2019-10-17  Dellenbygden

Vi erbjuder helhetslösningar
– vi säljer och monterar din kamin!

JUST NU!

3000 kr 
i rabatt

JUST NU!

3000 kr 
i rabatt

JUST NU!

3000 kr 
i rabatt

Dovre 425 
Ord. pris 16.900

Dovre 40 CB 
Ord. pris 12.900

Westbo Victoria 85 
Ord. pris 17.900
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Forsavägen 5, Harmånger • 0652-307 81 • info@varmebutiken.nu

A+

A

A

Läkt 28x70

Takduk

Funderar du på att 
sälja din bostad?
Kontakta mig, jag har 10 års erfarenhet av branschen!
070-694 30 28 · asa@maklartorget.com · maklartorget.com

Kundomdömen hittar

du på min hemsida!

Dellenbygden nr 148c.indd   14 2019-10-17   15:38:28
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Isolering av vind

Isolering av vägg

Isolering av golv

SPARA PENGAR  
MED ISOCELL – CELLULOSAISOLERING FRÅN NATUREN

Framställs från bl.a. Aftonbladet och 
Expressen

•   NATURLIGT FUKTREGLERANDE • HÖGRE BRANDSÄKERHET

• BÄTTRE LJUDISOLERING • GOTT FÖR MILJÖN

Isolering av vägg 
Lösullsisolering är ett utmärkt val vid 
isolering av väggar. I väggar instal-
lerar vi cellulosan med ca 45-60 kg/m3 
beroende på konstruktionen. Isocell 
cellulosaisolering fyller ut konstruk-
tionen till fullo och vi lämnar livstids-
garanti mot sättningar när installatio-
nen utförs av våra certifierade 
installatörer. 

Isolering av vindsbjälklag
För kallvindar rekommenderas ett 
lager om ca 50 cm med Isocell cel-
lulosaisolering. Här installerar vi 
lösullen lösblåst med ca 28 kg/m³ 
och ett sättningspåslag om 10-15% 
beroende på tjocklek. Det går även 
utmärkt att isolera vindsgolv när vin-
den används till förråd för de boen-
de. Då packar vi isoleringen lite hår-
dare, ca 40-50 kg/m³.

OSB/Plywood

ISOCELL

Isolering av snedtak
Vid nyproduktion isoleras snedtak vanligtvis från insidan 
genom lufttäthetsduken (ångbroms/ångspärr), vilket ger 
ett inspekterbart resultat. Vid renovering kan ibland 
isoleringsarbetet utföras från utsidan istället. I sned-
tak används 38-50 kg/m3. Tack vare att vi använ-
der en modern metod med lösull är det oftast 
bara fantasin som sätter begränsningar!

Gipsskiva
OSB/Plywood

Glespanel 28x70

ISOCELL

Stomme

Spikläkt 28x70

Ångbroms

Fasadpanel

Gipsskiva

Glespanel 28x70

TakstolTakbeklädnad
Läkt 28x70

Takduk

Skiva

Ångbroms

Hur vi värmer och isolerar våra hus blir allt viktigare för att få en miljö- och ener-
gieffektiv tillvaro. Ökade kostnader för uppvärmning har lett till att intresset för att 
tilläggsisolera sitt hus också har ökat. Rätt isolering kan spara mycket pengar, 
samtidigt som det är viktigt att göra rätt för att undvika fuktproblem.
Utöver det kvalitetsarbete som utförs när du vänder dig till oss så är den 
isolering vi använder av högsta kvalitet, miljövänlig samt ger sänkta ener-
giskostnader.

GRATIS BESIKTNING OCH PRISOFFERT!

P-A Ekvall 
070-650 17 63 
pa@isoler-teknik.se

Kenneth Schmidt 
070-650 17 64 
kh@isoler-teknik.se

www.isoler-teknik.se

Gävleborgs Isoleringsteknik AB  •  Box 1092  • 824 12 Hudiksvall

ISOCELL cellulosaisolering är fuktregle-
rande. Den är inte bara mycket genom-
släpplig för vattenånga, den kan också 
transportera fukt i fibrerna. Isocell lyckas 
med detta konststycke, utan att förlora 
sina isolerande egenskaper.

Fukttransport i konstruktionen fungerar 
genom diffusion, det vill säga från varmt  
till kallt. Uppnår lufttemperaturen dagg-
punkten, uppstår kondens. Cellulosan har 
en kapillär ledningsförmåga, dvs. den 
absorberar bildad fukt  och verkar på så 
sätt mot diffusionsriktningen. På  så sätt 
blir cellulosa en värdefull fuktbuffert, sär-
skilt om det bara är möjligt att torka ut 
konstruktionen på rumssidan, som t.ex.  
vid oventilerade plana tak, invändig tilläggs- 
isolering eller renovering. Isocell cellulo-
saisolering möglar inte själv och skyddar 
dessutom intilliggande komponenter.
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FORSA-HÖGS FÖRSAMLING

 

FORSA-HÖGS FÖRSAMLING, Uppsala stift. Prästgården 113, 824 62 Forsa (besöksadress Mariagården)
Telefon exp: 0650-320 33. Telefontid månd, onsd, torsd kl. 10-12. Ibland finns personal på plats även andra tider. 
Kyrkogårdsförvaltningen: 0650-321 71 (administration), 0650-320 35 (arbetsledning).

E-post: forsa-hogs.forsamling@svenskakyrkan.se 

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/forsahog

Facebook: www.facebook.com/forsahog

Söndag 10 november, tjugoförsta söndagen efter trefaldighet
11.00 i Forsa kyrka: Gudstjänst. Samhällsansvar.

Onsdag 13 november
18.30 i Forsa kyrka: Aftonsångsmässa med inTro-kören och 
församlingens ungdomar. 

Söndag 17 november, söndagen före domssöndagen
11.00 i bönhuset i Åsak: Familjegudstjänst. 
Vaksamhet och väntan.
Barnkören Twogether sjunger. Servering av smörgås 
och dryck.
Högs sockens hembygdsförening bjuder på kyrkkaffe.

Söndag 24 november, domssöndagen
11.00 i Forsa kyrka: Mässa. Kristi återkomst. 

Söndag 1 december, första söndagen i advent
11.00 i Forsa kyrka: Adventsgudstjänst. Ett nådens år.
Församlingens körer sjunger. Forsa hembygdsförening 
bjuder in till kyrkkaffe i Mariagården. 

14.00 på Forsagården: Adventsandakt och ”kyrkkaffe”. 
Forsa-Högs kyrkokör sjunger. 
15.00 på Rosenborg: ”Kyrkkaffe” och adventsandakt. 
inTro-kören sjunger. 
18.00 i Högs kyrka: Adventsgudstjänst. 
Anne-Lii Lindström och Maria Blank sjunger. 

Tisdag 3 december
8.30 i Forsa kyrka: Mässa. 

Torsdag 5 december
18.00 i Forsa kyrka: Konsert med CajsaStina Åkerström. 

Söndag 8 december, andra söndagen i advent
11.00 i Högs kyrka: Mässa. Guds rike är nära.

Fredag 13 december
18.00 i Forsa kyrka: Luciahögtid med församlingens ungdomar.

Söndag 15 december, tredje söndagen i advent
11.00 i Forsa kyrka: Mässa. Bana väg för Herren.

I samband med de flesta gudstjänster serveras kyrkkaffe. 
Kyrkskjuts till gudstjänsterna? Ring Taxi 68 000. 

MOT ADVENT!

 
Det är november. I kyrkan har vi nyss firat Alla helgons dag med ljus på 
kyrkogårdens alla gravar. Nu ser vi fram emot första advent då våra kyrkor 
fylls av musik, glädje och tända ljus.
Alla helgons dag och första advent: kyrkoårets två stora ljushögtider. Ljus som 
tänds i mörkret för våra anhöriga, för väntan, värme och glädje. När mörkret står 
som tätast omkring oss har vi behov av att få samlas kring levande ljuslågor.
Jesus sade: Jag är världens ljus. Den som kommer till mig ska inte vandra i 
mörker utan ha livets ljus. Vid varje dop får barnet ett dopljus för att påminnas 
om Jesu ord. Det finns ljus i mörkret, det finns hopp och det finns glädje.
Advent är mörker och kyla, vi tänder ett ljus och ber: förbarma dig Gud över 
jorden, all nöd, all förtvivlan du ser.  (Sv Ps 609:2)
Lena Funge, kyrkoherde

ADVENT

LUCIAHÖGTID
Forsa-Högs ungdomar bjuder 
in till luciafirande med  
sång, ljus och värme.
Fredag 13 december 
kl. 18.00 i Forsa kyrka.
Försäljning av glögg 
och pepparkakor.
Välkomna!
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070 - 67 29 721

INGENTING  
ÄR OMÖJLIGT

www.blixtensvapen.se

JAG FIXAR  
DET MESTA!

Tel - 0700 911 900Du bjuder gästen,

vi fixar resten!

Catering när den är som bäst

 

• Berg, jord och luftvärmepumpar
• Vi utför service på Nibe
• Vi utför alllt inom VVS
• Egna certifierade kyltekniker

Tobias: 010-45 86 696  •  radiatorvvs.se 

KONTAKTA 
Våra lokala Nordanstigsmontörer
Emil: 070-654 02 10
Lennart: 070-654 34 00

Vi är din kompletta VVS-intallatör

DellenArboristen
Fällning och beskärning av stora träd

Erfaren certifierad klättrande arborist
Laurent Warin • 0736 904 804

dellenarboristen.se

NU
MED

RUT!

Ring för information: Jonas 070-679 62 51

www.krusanga.com

Beställ en container eller kom till oss
Vi köper även koppar, mässing, aluminium,  
rostfritt, bilbatterier, elmotorer och kabel.

VI KÖPER
ERT SKROT

Anders Bergström 070-555 73 12
Tjärna, Bjuråker

Skog & Schakt 
Hälsingland

Avlopp
Husgrunder
Fuktisolering
Trädfällning

Dränering
Jordvärme

Dikning
m.m.

Det mesta inom markarbeten!

Komplett avloppsystem till 
konkurrenskraftiga priser

Gräventreprenad

Jag ser till att ditt inredningsprojekt 
blir professionellt genomfört och 

sätter ny färg i ditt hem.

· Målning
· Tapetsering
· Sprutlackering
· Nybyggnation
· Rot-renovering

Just nu! Få 25% rabatt på 
hela materialkostnaden!

Mathias Olsson 073-81 92 591
molssonmaleri@outlook.com

Kontakta oss för mer 
information 0650-164 60
boka@hali.se · Flygfältet 5, Hudiksvall
0271-23074 · Runemov. 21, Alfta
HALI finns etablerad på flygfältet i Hudiksvall samt i Alfta 
och med fokus på Hälsingland. Med kunden i centrum 
erbjuder vi våra tjänster till såväl företag som privatpersoner.

Skrot & 
metaller
Vi köper alla typer av järn-
skrot, metaller och kabel. 
Behöver du en gårdsstäd-
ning och har skrot, ring oss 
så kommer vi och städar 
upp på gården med våra 
återvinningsbilar som 
besöker många av orterna 
i Hälsingland varje vecka.

Kran & lyft
Vi utför alla typer av 
lyft såväl stort som 
smått. Med mer än 
30-års erfarenhet inom 
branschen arbetar vi 
dagligen mot industrin, 
byggföretag, övriga 
företag samt 
privatpersoner.

NÄR DET GÄLLER

KRAN & LYFT - SKROT & METALLER
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FÖRENINGSINFORMATION

Medlemsmöte fre 15 nov. kl. 14.00
Ystisockna i Bredåker i Bergsjö

Nordanstig

Kommunens Hemtjänst informerar.
Husbandet underhåller. Lotteri. 

Kaffe och smörgås. 50 kr/p.

Hjärtligt välkomna!

Vår traditionella julauktion
Lör 24 november kl.15.00

På Hasselagården Hassela

Varmt välkomna!

PRO Hassela

Paketauktion, lotterier,
kvastar & stickat. 

Servering av kaffe/bröd
och ostkaka/saftsås.

Vi tar gärna emot gåvor/paket!

AUKTION ons. 13 november kl. 18.00

PRO Nordanstigskusten 

Bröd, paket, handarbeten, lotteri m.m. ostkaka.
Allmänheten är välkommen.

S:t Eriksgården Gnarp

Välkommen!

PRO Bergsjö
Medlemsmöte på Bollesalen kl. 14.00

Måndag den 19 november
 Välkomna! 

Julauktion
Söndag 25 nov. kl. 15

    Bygdegården i Bredåker, Bergsjö
Julauktion, ostkaka, fika m.m.

Ystisocknas Byalag

Julauktion
i Lönnångers Bygdegård
fredag den 29/11 kl. 19.00

Kaffe, lotterier m.m.

Välkomna!
Lönnångers Bygdegårdsförening

Julmarknad
Bergsjögården lördag 30 nov. kl. 11-15

Hantverk, bröd, kransar m.m. Välkomna!
Sana och Barbro 070-274 36 28

Kanske
Kanske

Kanske

HARMÅNGER

Nya öppettider 
Mån, tis & tors  10.00-18.00 
Onsdagar stängt 
Fredag 10.00-16.00

Tel.nr. 073-827 01 01, Hemsida: kalaharihgr.n.nu

Vi finns på Strömsbruksvägen 29, 829 95 Harmånger.Kalahari

Välkom
na!

Café, Secondhand, Hantverk, Lokal- 
producerat, Återbruk, Ruttjänster m.m.

Den 30 nov. är det julmarknad på 
Kalahari kl. 10-16, vill Du också ha ett 
bord? Boka plats 50:-, tel. 073-827 01 01.
Ostkaka, varmkorv och lussebullar serveras. 
Försäljning av Aroniasaft och glögg. 
Ponnyridning, lotteri och hantverks- 
försäljning m.m.

Tomten kan du råka möta 
”Mellan broarna”
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Namn: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Adress: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Postadress: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Skicka in din lösning till: 
Glada Hudikbladet 
Strandvägen 33, 824 96 STOCKA
Eller fota/skanna och mejla din lösning till andreas@spanskavillan.com

Glada Hudikbladet nr 104
Två personer med rätt svar 
vinner en trisslott var!

Obs. Märk gärna 
ditt brev eller mejl  

med "Korsord"!

Dragning sker 
den 29 november
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FUNDERAR DU PÅ ATT SKAFFA SOLCELLER?

 

VI SÄLJER KVALITATIVA PRODUKTER TILL

KONKURRENSKRAFTIGA PRISER!

LÄS MER PÅ

WWW.SOLELO.NU

ELLER RING EMIL PÅ 070-488 67 85

FRIA HEMBESÖK & OFFERTER

Aukotriserat
VVS-företag

Björn Löfstrand
070-361 25 29
bjorn@lofstrandsror.se

Mattias Magnusson 072-234 91 12
VVS-service 070-292 95 78
www.lofstrandsror.se

Bergvärme

Jordvärme

Golvvärme

Solvärme

Kök & badrum

Grundvattenvärme

Vedpannor

Lev billigare!
Gränslös värme...

 
 Vi har stor sortering av nya och begagnade däck!

Välkommen till oss på Häggs Bildemontering – en del av Märkesdemo.
Vattlång 259, 820 71 Ilsbo    -   Mån-tors 7-17,  fre 7-16

FORDON TILL SALU  -  SE ÄVEN WWW.HÄGGS.SE - TEL: 070-695 90 15

-07 VW Transporter 2.5 tdi

Växellåda: Manuell, 4WD, 5-sits 
Mätarställning: 14 000 mil

Pris: 80.000 kr

-15 VW Transporter Skåp

Växellåda: Manuell 5 vxl 
Mätarställning: 11 900 mil

Pris: 130.000 kr

-08 Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi

Växellåda: Automat, 4WD, Diesel 
Mätarställning: 17 000 mil

Pris: 75.000 kr

-16 Fiat Burstner - IEXO IT 726 

Växellåda: Manuell 
Mätarställning: 1 500 mil

Pris: 650.000 kr

-14 MB CDI 6 vxl CBI

Växellåda: Manuell 
Mätarställning: 5 500 mil

Pris: 198.000 kr

-17 VW Caddy 2.0 TDI

Växellåda: Autom. 6-vxl 
Mätarställning: 5 400 mil

Pris: 190.000 kr

-13 Toyota Rav4 2.0i 

Växellåda: Manuell 6-vxl, 4WD 
Mätarställning: 14 000 mil

Pris: 130.000 kr

-13 VW Caddy Maxi 1.6 TDI

Växellåda: Manuell 
Mätarställning: 8 400 mil

Pris: 98.000 kr

WWW.HÄGGS.SE        FAKTURA/DELBETALNING PÅ BÅDE NYTT OCH BEGAGNAT

Nu höstpris 600.000
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På Sörens El är vi laddade för framtiden. 
Vi har valt, att tillsammans med utvalda partners, 

ta täten inom förnybar energi och miljövänlig 
teknik. Allt för att vi ska kunna erbjuda dig 

energismarta lösningar på ett kostnadseffektivt 
och hållbart sätt. Välkommen att ladda med oss!

Kontakt: tel: 0650 54 34 12  •  e-post: service@sorensel.se

LADDA ELBIL. Antalet el- och laddhybridbilar växer 
snabbt. Går du också i tankar att köpa en elbil, eller är 
du rent av en av dem som redan har tagit steget. Att 
kunna ladda sin elbil på hemmaplan är en stor fördel 
och en bekvämlighetsfaktor i vardagen. Dessutom är 
det en investering som höjer värdet på din fastighet. Vi 
hjälper dig att sätta upp din egen laddstation med lös-
ningar som innehåller både hårdvara och uppkoppling.

ENERGIEFFEKTIV BELYSNING. Nästan alla fastigheter 
drar mer energi än nödvändigt. Oftast är det belysningen 
som är den enskilt största ”energitjuven”. Med nya ljus-
källor och styrning av dessa, kan du sänka dina energi-
kostnader med upp till 80%. Lika viktigt är att du skapar 
en bättre ljusmiljö, som ger ökad trivsel och en skönare 
visuell känsla. Vi hjälper dig att ta fram de bästa 

belysningslösningarna för ditt hem. 

NY ENERGI

ELINSTALLATION & SERVICE  •  KRAFTTEKNIK / INDUSTRI  •  FIBER / TELE / DATA  •  SOLENERGI  •  TVÄTTUTRUSTNING  •  SMARTA HUS / KNX

VI KAN GIVETVIS OCKSÅ HJÄLPA DIG MED ALLA TRADITIONELLA ELTJÄNSTER

SOLENERGI. Solen är en gratis energikälla. Varför inte 
nyttja den genom att låta solceller - på ditt eget tak -
producera en stor del av ditt elbehov. Att satsa på upp- 
värmning med solenergi är en långsiktig investering 
som sänker din energikostnad och bidrar i den nöd-
vändiga omställningen till förnybar energi. Vi installerar 
kompletta solcellsanläggningar helt anpassade efter ditt 
behov - hela vägen från projektering till driftssättning.

På Sörens El är vi laddade för framtiden. 
Vi har valt, att tillsammans med utvalda partners, 

ta täten inom förnybar energi och miljövänlig 
teknik. Allt för att vi ska kunna erbjuda dig 

energismarta lösningar på ett kostnadseffektivt 
och hållbart sätt. Välkommen att ladda med oss!

Kontakt: tel: 0650 54 34 12  •  e-post: service@sorensel.se

LADDA ELBIL. Antalet el- och laddhybridbilar växer 
snabbt. Går du också i tankar att köpa en elbil, eller är 
du rent av en av dem som redan har tagit steget. Att 
kunna ladda sin elbil på hemmaplan är en stor fördel 
och en bekvämlighetsfaktor i vardagen. Dessutom är 
det en investering som höjer värdet på din fastighet. Vi 
hjälper dig att sätta upp din egen laddstation med lös-
ningar som innehåller både hårdvara och uppkoppling.

ENERGIEFFEKTIV BELYSNING. Nästan alla fastigheter 
drar mer energi än nödvändigt. Oftast är det belysningen 
som är den enskilt största ”energitjuven”. Med nya ljus-
källor och styrning av dessa, kan du sänka dina energi-
kostnader med upp till 80%. Lika viktigt är att du skapar 
en bättre ljusmiljö, som ger ökad trivsel och en skönare 
visuell känsla. Vi hjälper dig att ta fram de bästa 

belysningslösningarna för ditt hem. 

NY ENERGI

ELINSTALLATION & SERVICE  •  KRAFTTEKNIK / INDUSTRI  •  FIBER / TELE / DATA  •  SOLENERGI  •  TVÄTTUTRUSTNING  •  SMARTA HUS / KNX

VI KAN GIVETVIS OCKSÅ HJÄLPA DIG MED ALLA TRADITIONELLA ELTJÄNSTER

SOLENERGI. Solen är en gratis energikälla. Varför inte 
nyttja den genom att låta solceller - på ditt eget tak -
producera en stor del av ditt elbehov. Att satsa på upp- 
värmning med solenergi är en långsiktig investering 
som sänker din energikostnad och bidrar i den nöd-
vändiga omställningen till förnybar energi. Vi installerar 
kompletta solcellsanläggningar helt anpassade efter ditt 
behov - hela vägen från projektering till driftssättning.

Hus och villa  •  Fönstermålning & Renovering året runt
Utvändigt måleri  •  Dekorationsmålning  •  Färgsättning 
Kunskaper inom modern som såväl äldre måleriteknik

Västansjö 
Måleri

070-529 50 67

Tel - 0700 911 900Du bjuder gästen,

vi fixar re
sten!

Catering när den är som bäst

BILFÖRMEDLING Mats Olsson 070-351 54 44 
Sälja bilen? Anlita oss! Vi har mer än 30-års erfarenhet av bilbranschen! 

Vi hjälper både privatpersoner och företag att sälja sina fordon.

Boka bord: 070-744 08 82

Traditionellt Hemlagat 
Julbord 495 kr/person

Julbord på 
Måsen i år!

30 november kl. 16 och 19 
1 december kl. 13 och 16
14 december kl. 16 och 19 
15 december kl. 13 och 16
Övrig tid, ring!

Välkomna önskar Noel & Ann-Sofie med personal

Restaurang & Cafe Måsen  
i Stocka

Swish, BG, faktura eller 
kontant betalning. Ej kort!

070-595 58 64
Hamngatan 25, Hudiksvall
Ulrika Eriksson, Diplomerad Hundfrisör



Beställ från charken: Smörgåstårta, exotisk bricka, pizza mm.

Välkommen hälsar                                                
Dan, Birgitta 
& Katrin med 

personal

Hämta dina paket här! 
Vi är ombud för:

Västra vägen 9, 
Hudiksvall 

(400 m från Bilmetrorondellen 
upp mot Håsta)

Håsta
Öppettider
Mån-lör 8-21
Söndag 9-20

0650-94 875
 

Handla för 300 kronor, 
köp ett paket kaffe från 
Löfbergs eller Gevalia för  

Gäller 11/11 till 17/11 mot uppvisande 
av kupongen. Ej eko. Kan ej 
kombineras med andra rabatter.

Gäller 11/11 till 17/11 mot uppvisande av kupongen.  
Kan ej kombineras med andra rabatter.

Gäller 11/11 till 17/11. Kan ej kombineras med andra rabatter.

10:-
Annas 
Pepparkakor
300 g. 
Ord. 16:90:-/st.

Saffran
Ica. 0,5 g.
Jfr pris 2000 kr/kg

Blockljus
Ica.

Ägg 6-pack
Pelle & Lisa. 
Jfr pris 1,67 kr/st

10:-
/st

Tiokronorsvecka!

10:-
/st


